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Úvodní slovo 
 
V roce 2016 jsme oficiálně zahájili činnost pracoviště Digitalizace a skartace. V obou pracovních 
programech „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“ se navýšil objem zakázek, mohli 
jsme tak přijmout další pracovní posilu. V rámci projektu se podařilo získat paletovací vozíky 
k usnadnění manipulace s materiálem při nakládce a vykládce, čímž došlo ke zlepšení pracovních 
podmínek našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Naším cílem je udržet oba pracovní 
programy, získat další zakázky a navázat spolupráci s novými subjekty. Díky moderním zařízením 
a odborně vyškolenému personálu nabízíme kvalitní služby za bezkonkurenční ceny s možností 
uplatnění režimu náhradního plnění. 
V oblasti propagace ekologie a obnovitelných zdrojů energie, edukace dětí, mládeže a seniorů 
jsme nezůstali pozadu. Letos jsme opět zorganizovali program ekologické osvěty, edukace a 
technického vzdělávání, prostřednictvím něhož informujeme veřejnost o aktuálních ekologických 
a energetických trendech, vedeme děti a mládež k ochraně životního prostředí, motivujeme je ke 
studiu technických oborů, posilujeme jejich praktické dovednosti a manuální zručnost. Kdo studuje 
techniku, v našem průmyslovém regionu se neztratí a úřadu práce se obloukem vyhne.  
V podpoře žáků a studentů ke studiu technických oborů je základem naše dlouhodobá spolupráce 
s VŠB-TUO. Z těchto zkušeností pro nás vyplývá, jak je důležité pro neziskovky budovat a udržet 
stabilní partnerství se subjekty v regionu, aby díky tomuto mohly rozvíjet prvky občanské 
společnosti, vést veřejnost k ekologickému povědomí a sociální sounáležitosti v rámci komunity. 
Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci a partnerům za přínosnou spolupráci a těším se 
na navázání partnerství nových, která snad povedou k inovativním nápadům, jak učinit životy a 
svět udržitelný pro současné, ale hlavně budoucí generace. 
 
 
 

Viliam Šuňal 
  předseda 

 
Misí organizace je rozvoj prvků občanské společnosti v rámci systému triád pilotního programu 
Bez bariér bez hranic®. 
Organizace podporuje integraci osob se zdravotním postižením do společnosti, edukaci dětí a 
mládeže v oblasti techniky, ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie a 
vzdělávání seniorů. Studenti v roli lektorů vedou seniory k počítačové gramotnosti v kurzech 
Senior Internet Euro Klub. 

http://www.ostrianon.cz/


3 
 

výroční zpráva 2016      www.ostrianon.cz  

14 
let realizace pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 

 

2 
pracovní programy  

Separace pro recyklaci a Digitalizace a skartace 

 

27 
stálých zaměstnanců, z toho 24 se zdravotním postižením 

 

303 
tun zpracovaného materiálu v provozu Separace pro recyklaci 

 

8 
realizovaných projektů 

 

278 
návštěvníků na našich ekologických a osvětových akcích 
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Základní informace 
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 
 
Členskou schůzi spolku TRIANON tvoří celkem 9 lidí a členové ze svého středu volí statutární 
orgány: předsedu, místopředsedu a člena. TRIANON, z.s. je zakládajícím členem Středoevropské 
skupiny pro integraci (2009) a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC (2013), dále je členem 
NRZP ČR a Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 
 
Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016 
Hlavní pracovní poměr: 27 
Dohody o provedení práce: 18 
Dobrovolníci: 5 
 
Organizace uvítá zapojení zájemců a dobrovolníků do realizace svých aktivit. 
 

 
Realizace aktivit pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
 
 
1. Pracovní integrace OZP 
V porovnání s rokem 2015 se počet zaměstnanců v provozu Separace pro recyklaci mírně 
navýšil, ale v průběhu roku 2016 se nijak neměnil, docházelo pouze k personálním a organizačním 
změnám. Po odchodu našeho dlouholetého zaměstnance – vedoucího provozu jsme přijali 
dispečera provozu, ze stávajících zaměstnanců byli vybraní tři zaměstnanci, z toho jeden na post 
vedoucího provozu a dva na pozici vedoucí směn. 
Současná organizace práce se osvědčila, komunikace mezi jednotlivými dílnami, vedoucím 
provozu, dispečerem a technikem je na dobré úrovni. Dílna I je určena na separaci elektrických a 
elektronických zařízení a jednodruhových plastů, v dílně II ženy rozebírají drobné 
elektrosoučástky.  
Za rok 2016 zaměstnanci v dílnách vyseparovali a zpracovali celkem 303 tun materiálu, převážně 
jednodruhových plastů a výpočetní techniky. Celkem provoz ke dni 31. 12. 2016 čítal 18 mužů a 
4 ženy. 
 

Provoz Separace pro recyklaci 
 

 
 
 
  

http://www.ostrianon.cz/
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V roce 2016 byla oficiálně zahájena činnost pracoviště Digitalizace a skartace na podporu 
zaměstnanosti žen se zdravotním znevýhodněním. V souvislosti s tím se nám podařilo rozjet první 
pilotní zakázky na digitalizaci a skartaci dokumentů. Máme odborně vyškolený personál, speciální 
software na úpravu digitalizovaných dokumentů a nejmodernější zařízení na skenování 
velkoformátových písemností a knih. Rozšířili jsme nabídku také o cloudové úložiště s možností 
spravovat vlastní dokumenty v digitální podobě pod zabezpečeným přístupem odkudkoliv 
s internetovým připojením a jednoduchého vyhledávání pomocí klíčových slov. 
 

Pracoviště Digitalizace a skartace 
 
 
2. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® se konala 13. 10. 2016 pod záštitou 
hejtmana Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu v Ostravě. Cílem konference 
byla podpora sociálního podnikání s využitím zkušeností partnerů z ostatních krajů ČR, ale také 
z Polska a Slovenska. Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, kteří zastupovali 
municipality, podnikatelské subjekty, vědecko-vzdělávací instituce a neziskový sektor. Další den 
se ve stejných prostorách uskutečnil happening sociálních podniků s prezentací pestré nabídky 
produktů a služeb jednotlivých sociálních podniků z Moravskoslezského kraje, např. digitalizace 
dokumentů, catering, originální upomínkové a dárkové předměty, místní potravinové produkty, 
tiskové produkty, dárkové obaly apod. Organizaci akce zajišťoval spolek TRIANON z Českého 
Těšína ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Moravskoslezským krajem. 
Součástí konference byly přednášky o sociálním podnikání zaměřeném na podporu vytváření 
pracovních příležitostí pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zazněla zde slova o špičkovém 
programu robotické rehabilitace jako předpokladu úspěšné pracovní integrace osob po úrazech 
nebo osob se zdravotním postižením, dále o možnostech využití Evropských dotačních titulů a 
kritické názory pedagogů na současné snahy politiků o zásahy do stávajícího systému vzdělávání 
ve vztahu ke specifickým skupinám žáků a studentů.  
Debatovalo se také o zkušenostech a podmínkách sociálního podnikání v různých oblastech 
hospodářství jako např. v cestovním ruchu, digitalizaci dokumentů, tiskařství, propagaci atd. Byl 
prezentován celý systém aktivit členských subjektů Klastru sociálních inovací a podniků 
Moravskoslezského kraje. 
Konferenci finančně podpořil Zámeček Petrovice, Třinecké železárny a.s., Kovona System a.s., 
Finclub Plus a.s., Donghee Czech s.r.o., město Český Těšín, statutární města Havířov a Karviná, 
VDV Nadace Olgy Havlové, Nadační fond Hyundai, Nadace OSF Praha, Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje a NRZP ČR.  
Výstupem konference je tisková zpráva, sborník (ISBN 978-80-905573-4-5) a předání speciálních 
pomůcek zdravotně postiženým dětem z Havířova, Karviné, Českého Těšína a Třince. Sborník 
obsahuje také příspěvky z přednášek účastníků na konferenci. 

http://www.ostrianon.cz/
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14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
 
 

3. Společné výzkumné a monitorovací centrum TRIANON – VŠB-TUO (SVMC) 
V objektu SVMC se konají aktivity programu ekologické osvěty, edukace a technického vzdělávání 
zaměřené na zvyšování povědomí u mladé generace a veřejnosti o ekologii a ochraně životního 
prostředí. Oblíbené mezi školami jsou dílenské workshopy, kde si žáci a studenti vyzkouší vlastní 
manuální zručnost při demontáži vysloužilé kancelářské techniky pod dohledem našich zdravotně 
znevýhodněných zaměstnanců. Organizujeme také workshopy s netradičním zaměřením, např. 
jsme s dětmi stavěli budky pro čmeláky či ptáky, meteostanici a 3D tiskárnu. 
Probíhá zde i výuka technického kroužku určena pro žáky a studenty místních ZŠ a SŠ pod vedením 
doktorandů fakulty elektrotechniky a informatiky z VŠB-TU Ostrava. Účastníci kroužku se hravou 
formou seznámí s technikou, kybernetikou a robotikou i díky moderní technické stavebnici LEGO.  
Objekty v SVMC mají širokospektrální využití, kromě osvětových aktivit zde návštěvníci najdou i 
kotelnu s nainstalovanou kogenerační jednotkou a tepelné čerpadlo pro výrobu elektřiny a ohřev 
vody. Kogenerační jednotka je tvořena fotovoltaickou elektrárnou a solárním kolektorem 
umístěným na střeše budovy Trianonu. Tento ostrovní systém energetické nezávislosti je 
monitorován z laboratoře VŠB-TU Ostrava přes internet. Vlastníci elektromobilů si je mohou nabít 
také na naši dobíjecí stanici v prostoru spolku Trianon. 
 

Společné výzkumné a monitorovací centrum TRIANON – VŠB-TUO 
 
 
4. Program ekologické osvěty, edukace a technického vzdělávání 
I letos jsme realizovali ekologické aktivity, jejichž cílem je přiblížit žákům a studentům význam 
udržitelného rozvoje a vzdělávat je v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a techniky. 
Skladbu účastníků aktivit tvořili především žáci a studenti se svými pedagogy z České republiky, 
Polska a Slovenska. Projekt podpořilo město Český Těšín, Moravskoslezský kraj, Třinecké 
železárny, a.s., OKD, a.s., , Nadace VINCI, Autolab, z.s. Liberec, Nadace ČEZ, Uniterm sp. z o.o. 
Bielsko-Biała a Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. Níže uvádíme chronologicky seřazené aktivity Dni 
energie na Olši/Olzie za rok 2016. 

http://www.ostrianon.cz/
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V pořadí již 13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a 
praxi“ se v roce 2016 uskutečnila na polské straně v prostorách Zespołu Szkół Technicznych im. 
płk. Gwidona Langera v Cieszynie ve spolupráci s českotěšínským spolkem TRIANON, Starostwem 
Powiatowym w Cieszynie, Energetykou Cieszyńskou a Fundacjou Możesz Wiedzieć Więcej. 
Na zahájení konference ředitelka ZST Mgr. Bożena Cholewa přivítala téměř 80 studentů z Polska, 
Slovenska, České republiky a čestné hosty. 
Účastníci zhlédli 11 funkčních modelů orientovaných na energie budoucnosti a vyslechli prezentace 
k 18 dalším projektům. V prezentacích byly zastoupeny všechny druhy obnovitelných 
energetických zdrojů včetně futuristických řešení. 
Cílem konference je podpora orientace studia na technické vzdělávání, srovnání přístupů a 
navázání kontaktů studentů z různě orientovaných středních a vysokých škol. 
Všichni prezentující studenti a odborní konzultanti – pedagogové obdrželi účastnické a děkovné 
listy. Komise sestavena z odborných konzultantů a přítomných pedagogů vybrala tři nejlepší 
prezentace, funkční modely a ocenila nejlepší autory věcným darem. 
 

13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“ 
 
 
Cílem mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát je probouzet zájem o poznání globálních 
negativních vlivů na životní prostředí a motivovat mladé lidi k ochraně životního prostředí, ve 
kterém žijeme. 13. ročníku se zúčastnily děti a studenti ze 17 škol z Česka a Slovenska s více než 
50 exponáty. Předání cen vítězům proběhlo nově v Galerii Most v Českém Těšíně, kde účastníci 
výstavy mohli zhlédnout přes 30 nejpovedenějších ekoplakátů. Nejlepším autorům byly z rukou 
starosty Ing. Víta Slováčka předány deskové hry, výtvarné a psací potřeby. Hry darovalo ESÚS 
TRITIA. 
 

13. mezinárodní výtvarná soutěž Ekoplakát 
 
 

http://www.ostrianon.cz/
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U příležitosti Světového dne životního prostředí se dne 6. června 2016 konal 11. ročník dne 
otevřených dveří v našem spolku. Akce byla zaměřena na propagaci aktivit SVMC TRIANON – 
VŠB-TUO. Studenti a jejich pedagogové z okolních ZŠ a SŠ zde byli seznámeni s realizovanými i 
plánovanými aktivitami v oblasti nových energetických technologií, kybernetiky a přírodovědy. 
V průběhu aktivity byly účastníkům rozdány kvízy „Plastohraní“ k prověření jejich znalostí, dále 
proběhla ukázka funkčního modelu solárního kolektoru a přednáška předsedy Viliama Šuňala o 
významu ostrovních systémů energetické nezávislosti. Studenti měli možnost si vyzkoušet také 
vlastní manuální zručnost při demontáži počítačů, monitorů či tiskáren pod dohledem našich 
zaměstnanců. 

 

Den otevřených dveří ve spolku TRIANON 
 
 
I letos měli někteří studenti středních škol z Českého Těšína i Cieszyna možnost absolvovat 
placenou letní studentskou praxi v našem spolku. Zapojili se do třídění plastů a demontáže 
elektrického a elektronického odpadu společně s našimi zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci. 
Kromě toho měli za úkol vymyslet a zpracovat fiktivní projektové záměry pro město Český Těšín 
v průběhu „projektového“ odpoledne pod vedením naší projektové manažerky. Poslední den praxe 
se konal EKO happening, kde studenti pod odborným dohledem doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D. 
sestavili solární kolektor a seznámili se s jeho funkcí k ohřevu vody. Realizace letošní studentské 
praxe proběhla za finanční podpory NF Hyundai, Nadace Open Society Fund Praha, města Český 
Těšín a Moravskoslezského kraje. 
 

Letní studentská praxe 

 

 
Dne 29. 7 2016 proběhl v sídle českotěšínského spolku 10. ročník EKO happeningu. Akce se 
v minulých letech střídavě konala na obou náměstích měst Český Těšín a Cieszyn, letos se již 
podruhé uskutečnila u nás současně i se závěrečným dnem letní studentské praxe. Na EKO 
happeningu nechyběli experti z řad vědy, regionální a komunální politiky, podnikatelského sektoru 

http://www.ostrianon.cz/
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a studenti. Ti seznámili účastníky o průběhu letní praxe a vyhodnotili také exponáty výtvarné 
soutěže EKOPLAKÁT. Akce se zúčastnili i zástupci významných subjektů v regionu, např. ČEZ a.s., 
Třinecké železárny a.s. a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Doc. Ing. B. Horák, Ph.D. z VŠB-TUO zmínil mnoho zajímavosti ohledně elektromobility a 
možnostech energeticky nezávislého objektu jako perspektivy pro jednotlivce, obce a města. Dále 
připomněl schválení projektu VŠB-TU Ostrava s Wyszą Szkolą Biznesu z Cieszyna zaměřeného na 
přeshraniční spolupráci v oblasti nízkouhlíkatých technologií, ve kterém je partnerem i Trianon. 
V živé diskusi se pak účastníci dotazovali např. na funkčnost systému v praxi nebo pořizovací 
náklady technologií a návratnost investic. 
Po provedení provozem „Separace pro recyklaci“ byli účastníci seznámeni s modelem ostrovního 
systému energetické nezávislosti instalovaným v SVMC. 
Akce byla podpořena NF Hyundai ve spolupráci Nadací Open Society Fund Praha, 
Moravskoslezským krajem a městem Český Těšín. 
 

10. ročník EKO happeningu 

 
Ve školním roce 2015/2016 organizoval spolek Trianon tradiční volnočasové aktivity pro děti a 
mládež z města a blízkého okolí. Žákům základních a středních škol nabídl technický kroužek, 
ve kterém se pod vedením lektorů z VŠB-TUO seznámili se základy mechaniky, robotiky a 
programování. Připraveny byly speciální vzdělávací stavebnice LEGO® Mindstorms a další. Lekce 
probíhaly každý čtvrtek v sídle našeho spolku. Aktivita byla realizována za podpory města Český 
Těšín a Moravskoslezského kraje. 
Kromě toho se účastníci technického kroužku zúčastnili různých soutěží, např. robotické ligy a 
vyzkoušeli si montáž 3D tiskárny pod odborným dohledem. 
 

Technický kroužek 

 
 
 

http://www.ostrianon.cz/
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5. Senior Internet Euro Klub (SIEK) 
Myslíme i na nejstarší generaci, zamezujeme sociální izolaci nejstarších českotěšínských občanů 
vedením počítačového kurzu Senior Internet Euro Klub. Senioři zde v interakci se studenty jakožto 
lektory poznávají internet, využívají jeho výhod a jsou upozorňováni i na možné hrozby, které 
surfování na internetu přináší. Kurz je výjimečný mezigeneračním dialogem prospívajícím oběma 
stranám, jak mladým lidem, kteří se naučí trpělivosti, tak seniorům dychtícím po nových 
dovednostech a znalostech v oblasti informačních technologií. 
Kurz se koná již dvanáctým rokem, vznikl na základě spolupráce s Domovem seniorů Český Těšín 
a trvá převážnou část školního roku. V roce 2016 se kurzu zúčastnilo celkem 37 seniorů a 
14 lektorů, tradičními místy setkávání byl Domov seniorů a Gymnázium Josefa Božka na Frýdecké 
ulici. Městu Český Těšín děkujeme za finanční podporu této společensky prospěšné aktivity. 
 

Senior Internet Euro Klub 
 
 

6. Projekty 
V oblasti realizace projektů byl rok 2016 pro spolek TRIANON rokem úspěšným. Několik 
dlouhodobých projektových záměrů spolku se podařilo překlopit do konkrétních projektových 
žádostí a předložit do aktuálně vyhlášených výzev. 
V oblasti rozvoje podnikatelských aktivit spolku byl zpracován projektový záměr na rozvoj provozu 
„Separace pro recyklaci“, který byl předložen do výzvy č. 12 IROP „Sociální podnikání“. Projekt 
dosáhl vysokého hodnocení a experty byl doporučen k financování. Realizace projektu "Inovativní 
rozvoj sociálního podniku TRIANON", reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114 byla zahájena 
v září. Projekt, jehož obsahem je navýšení produkční a personální kapacity stávajících provozů 
sociálního podniku, bude probíhat až do konce příštího roku. V rámci projektu dojde k modernizaci 
provozu "Separace pro recyklaci" spočívající v pořízení nové kompletní linky na zpracování 
vyřazené kabeláže a tištěných spojů. Do provozu bude také pořízen nový vysokozdvižný vozík, 
který je klíčový pro zajištění nakládek a vykládek materiálů a tím i plynulého chodu provozu. Část 
získaných dotačních prostředků bude také využita na revitalizaci doposud nevyužívaných prostor, 
do kterých bude umístěna část zařízení pracoviště "Digitalizace a skartace dokumentů". Díky 
realizaci projektu bude moci podnik vytvořit další tři nová pracovní místa pro zdravotně 
znevýhodněné osoby a zároveň si upevní svou pozici na trhu a stabilizuje své provozy do dalších 
let. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu Regionálního Rozvoje v rámci 
Integrovaného Regionálního Operačního Programu ve výši 2 686 457,30 Kč, tj. 85 % celkových 
nákladů. 
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Projekty 

 
Ve spolupráci s partnery z Česka a Polska připravil spolek TRIANON několik projektových záměrů 
pro oblast přeshraniční spolupráce, podpory ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání a rozvoje 
technického vzdělávaní mladé generace. Za největší úspěch lze považovat schválení projektu 
v rámci výzvy Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem „Praktický program vzdělávání 
personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č. 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048, připravený ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – 
Technickou univerzitou v Ostravě a Wyszą Szkolą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cílem projektu 
je specializovaná odborná příprava studentů v oblasti hospodaření s energiemi a rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství v podnicích, místních samosprávách a institucích, které mají vliv na 
rozvoj příhraničí. V rámci projektu budou studenti moci využívat speciální doplňkové formy 
vzdělávání, např. praxe a stáže, letní školy, e-learning, mentoring, koučink, a mnoho dalších 
možností. 
Spolku TRIANON se podařilo získat také další finanční prostředky od svých již tradičních partnerů 
a podporovatelů. V roce 2016 podpořili sociálně-podnikatelské a vzdělávací aktivity spolku město 
Český Těšín, Moravskoslezský kraj, Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. a Nadační 
fond Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. 
 
 
 
 
Projekty zahájené či realizované v roce 2016 
 

Název projektu Dotační 
titul/poskytovatel 
podpory 

Zaměření Celkové 
náklady 
projektu, 
případně 
výše dotace 
 

Inovativní rozvoj sociálního 
podniku TRIANON, reg. č. 
CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/
0000114 

ERDF  
Integrovaný 
regionální 
operační 
program, výzva č. 
12 „Sociální 
podnikání“ 
 

Produkční a personální navýšení 
kapacit sociálně podnikatelských 
kapacit spolku TRIANON 

3 160 538 
Kč, dotace 
85% 
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Praktický program 
vzdělávání personálu 
rozvíjejícího nízkouhlíkové 
hospodářství v pohraničí“, 
reg. č. 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_00
5/0000048 

ERDF 
Interreg V-A 
Česká republika - 
Polsko 

Specializovaná odborná příprava 
studentů v oblasti hospodaření s 
energiemi a rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství 
prostřednictvím speciálních 
forem vzdělávání, např. praxí a 
stáží, letní školy, e-learningu, 
mentoringu, koučinku a dalších 
 

237 208,5 
EUR 
(TRIANON 
43 829 
EUR), 
dotace 90% 

Dni energie na Olši/Olzie 
2016  

Město Český 
Těšín 

Podpora tradičních aktivit 
v oblasti ekologické výchovy, 
osvěty a vzdělávání (např. 
organizace studentské 
ekokonference, letní studentská 
praxe, ekoworkshopy, 
mezinárodní výtvarná soutěž 
„Ekoplakát“ a další) 
 

21 250 Kč, 
dotace 80% 

Senior Internet Euro Klub Město Český 
Těšín 

Realizace programu vzdělávání 
seniorů v oblasti nových 
komunikačních technologií a 
internetu prostřednictvím 
studentů gymnázia 
 

13 750 Kč, 
dotace 80% 

Ekohraní NF Hyundai a 
Nadace OSF 
Praha 

Podpora tradičních aktivit 
v oblasti ekologické výchovy, 
osvěty a vzdělávání (např. 
organizace studentské 
ekokonference, letní studentská 
praxe, ekoworkshopy, 
mezinárodní výtvarná soutěž 
„Ekoplakát“ a další) 

Dotace 
78 000 Kč 

TRIANON jede! NF Hyundai a 
Nadace OSF 
Praha 

Rozvoj sociálního podniku 
spolku TRIANON 
prostřednictvím pořízení nového 
vybavení a vzdělávání 
zaměstnanců včetně propagace 
sociálního podnikaní v místní 
komunitě 
 

Dotace 
131 000 Kč 

Digitalizace a skartace - 
šance pro ženy 
s handicapem! 

Moravskoslezský 
kraj 
Klastr sociálních 
inovací a podniků 
– SINEC, z.s. 
Nadace Prazdroj 
Lidem 

Dofinancování profesionálního 
velkoplošného knižního skeneru 
a dalšího nezbytného 
technického vybavení vč. 
Digitálního cloudového úložiště 
pro provoz „Digitalizace a 
skartace“, určený speciálně 

520 000 Kč 
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k podpoře zaměstnanosti 
handicapovaných žen 
 

Technika je hra! Moravskoslezský 
kraj 

Podpora neformálních forem 
vzdělávání v technických a 
přírodovědných oborech 
 

122 857 Kč, 
dotace 70% 

 
 

7. Den dobrovolnictví Třineckých železáren, a.s.  
Dne 16. 9. 2016 se konal Dobrovolnický den, v rámci něhož zaměstnanci Třineckých železáren 
přijeli do našeho spolku a nabídli nám svou pomoc. Došlo na mytí oken, výmalbu chodeb a úklid. 
Ženy se tradičně pustily do mytí oken a muži vymalovali prostory chodeb. Po práci se našla chvilka 
na příjemné posezení a poklábosení u kávy mezi manažery TŽ a zaměstnanci spolku TRIANON. 
Všem dobrovolníkům patří náš dík! 

 

Dobrovolnický den Třineckých železáren 

  

http://www.ostrianon.cz/


15 
 

výroční zpráva 2016      www.ostrianon.cz  

Hospodaření organizace: 
 

Výnosy Náklady 

Tržby za vl. výkony a zboží 578 000 Spotřebované nákupy 12 162 000 
Ostatní výnosy 3 000 Změna stavu zásob vl. činnosti 0 
Tržby z prodeje majetku 11 112 000 Osobní náklady 2 846 000 
Přijaté dary 17 000 Daně a poplatky 7 000 
Členské příspěvky 5 000 Ostatní náklady 39 000 
Provozní dotace 3 127 000 Odpisy 1 000 

Celkem výnosy 14 842 000 Celkem náklady 15 055 000 

Ztráta -213 000   
 
 
 
 
Spolupráce a partnerství: 
 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 Zespół szkół technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie 
 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 
 ESÚS TRITIA s.r.o. 
 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
 Remarkplast s.r.o. 
 KAPA, o.p.s. 
 Kazuist, s.r.o. 
 OZ TRIANON SK 
 Uniterm Bielsko-Biała 

 Gymnázium Josefa Božka Český Těšín, p.o. 
 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku 
 SAŽP Žilina 
 AUTOLAB z.s. 
 Teplo Těšín a.s. 
 Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ostrianon.cz/


16 
 

výroční zpráva 2016      www.ostrianon.cz  

Poděkování za pomoc a podporu: 

Za pomoc a podporu v roce 2016 patří poděkování následujícím společnostem: 
 

Třinecké železárny, a.s. 
Moravskoslezský kraj 
Město Český Těšín 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Úřad práce ČR – pobočka Karviná a Frýdek-Místek 
Nadační fond Hyundai 

Nadace Open Society Fund Praha 
Nadace Vinci 

Nadační fond Prazdroj lidem 
Statutární město Havířov 

OKD, a.s. 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

Remarkplast, s.r.o. 
Finclub Plus, a.s. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Kovona System, a.s. 
 

Naše poděkování patří také všem dobrovolníkům. 
 
 
Kontakty: 
 
TRIANON, z.s. 
Sídlo: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 
IČ: 26621908 
DIČ: CZ26621908  
Mobil: +420 775 054 233, +420 775 145 047 
e-mail: vis@ostrianon.cz 
www.ostrianon.cz 
www.facebook.com/os.trianon  
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